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Předmluva

Tento dokument (EN 1870-1:2007+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 142
„Dřevozpracující stroje – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zabezpečuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2009 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2008-12-13.

Tento dokument nahrazuje !EN 1870-1:2007".

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu vyznačen značkami
!".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu".

EN 1870 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily obsahuje následující části:

Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu) a formátovací kotoučové pily
tesařské kotoučové pily pro staveniště

!vypuštěný text"

Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné
řezání/stolové kotoučové pily

Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové
kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním



Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním

Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo
odebíráním

Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální
ramenové pily)

Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním

Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně
ovládané radiální ramenové pily)

K vypracování této evropské normy přispěly organizace sdružené v Evropském sdružení výrobců
dřevozpracujících strojů „EUMABOIS“.

Evropské normy vypracované CEN/TC 142 jsou zvláště zaměřené na dřevozpracující stroje a doplňují
příslušné normy typu A a B týkající se všeobecné bezpečnosti (viz úvod EN ISO 12100-1:2003
vysvětlující obsah norem typu A, B a C).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tento dokument byl vypracován jako harmonizovaná norma, aby se stal jedním z prostředků
zajišťujících shodu se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a s
příslušnými předpisy EFTA. Tento dokument je norma typu „C“, jak je stanoveno v EN ISO 12100-
1:2003. 

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí jsou uvedena
v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud se opatření této normy typu C odlišují od opatření, která jsou stanovena v normách typu
A nebo B, mají opatření této normy typu C pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle
opatření této normy typu C, přednost před opatřeními jiných norem.

Požadavky tohoto dokumentu se týkají výrobců stolových kotoučových pil (s posuvným a bez
posuvného stolu), formátovacích kotoučových pil a tesařských kotoučových pil pro staveniště a jejich



oprávněných zástupců. Tento dokument je také užitečný pro konstruktéry.

Tento dokument také obsahuje opatření a příklady informací, které musí poskytnout výrobce uživateli.

Společné požadavky na nástroje jsou uvedeny v EN 847-1:2005.

1 Předmět normy

Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž
seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro stacionární a přemístitelné stolové kotoučové
pily (s posuvným a bez posuvného stolu a/nebo demontovatelným přídavným strojním posouvacím
zařízením), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště, dále uváděné jen
jako „stroje“, konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek
a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo plasty a/nebo lamináty lehkých slitin, pokud
jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem.

POZNÁMKA 1 Definice stacionárního a přemístitelného stroje viz 3.13 a 3.14.
POZNÁMKA 2 Stolové kotoučové pily a formátovací kotoučové pily jsou používány pro rozřezávání,
příčné řezání, formátování a drážkování. Tesařské kotoučové pily pro staveniště jsou používány pro
rozřezávání, příčné řezání a formátování.

Požadavky tohoto dokumentu platí také pro stroje, které jsou konstruovány pro drážkování, jestliže
šířka drážky nepřekročí 20 mm při jediném průchodu při použití frézovacího nástroje.

Tento dokument neplatí pro:

stroje upevněné na stojanu nebo stole sloužícím jako stojan, které jsou určeny k práci ve stacionární polozea.
a které mohou být zvednuty rukama jedné osoby; stůl může být také nedílnou součástí stroje tehdy, pokud
má kloubově uložené nohy, které mohou být prodlouženy směrem dolů;
ruční obráběcí stroje na dřevo držené rukama, včetně jakéhokoliv přizpůsobení umožňujícím jejich používáníb.
různým způsobem, tj. například při upnutí na pracovní stůl.

POZNÁMKA 3 Přenosným elektromechanickým nářadím se zabývá EN 61029-1:2000 spolu
s EN 61029-2-1:2002 a ručním elektromechanickým nářadím se zabývá EN 60745-1:2003 spolu
s EN 60745-2-5:2003.

Pro účely tohoto dokumentu jsou tesařské kotoučové pily pro staveniště, které mají sklonitelné
vřeteno, považovány za stolové kotoučové pily.

Tento dokument norma neplatí pro stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu),
formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště, které byly vyrobeny před datem
vydání této EN.

POZNÁMKA 4 Stroje zahrnuté v tomto dokumentu jsou uvedeny pod A.1.1 přílohy IV směrnice pro
strojní zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


